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  يــــــــــــــــور الوعــــــــــــــــام نـــــــــــــأم... اــــــــــــــد من تاريخنــــــــمشاه
 

 علمــــــــــــــاء أمـــــــــــة.. ولهـــــم مــــــــا كسبــــــوا

 !!األوزاعي ومعنى الفقيه

  !!أبو زكريا الفرَّاء
  !!أبو تمام

  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -ــيصـــــادق السامرائــ. د

 

     

 !!هــــــــــــــــــــــى الفقيــــــــــــــــــــــي ومعنــــــــــــــــــــاألوزاع

  
 .و�عل� الق�آن وال��ة, العال� والعارف �أص�ل ال���عة وأح�امها : الف��ه

إمام ب?�وت وسائ� �الد . ه��8ة) 157 -  88(أب� ع*�و ع0( ال�ح*. ب. ع*�و ب. ُ-+*( األوزاعي 
 Bان , ال�ام وال*غ�ب واألن(ل�ول*�اقفه ال+ازمة مع الMل�فة أب� جعف� , وKمام الI�J ال*��Hك في ل0

 .ال*��Rر دورها في ح*ا-ة اآلخ��.
 

X عاص� خلفاء ب�ي أم�ة م�V ال�ل?( ب. ع0( ال*ل, وق( شه( نها-ة ال(ولة األم��ة و�Tام ال(ولة الSJاس�ة 
 .والSJاس�ة أب� الSJاس ال�فاح وأب� جعف� ال*��Rر, 

 Bب. أن Xادق , وعاص� مالRس^�ان ال[�ر\ , جعف� ال , \�RS. ال�أب� , دمحم ب. س?��. , ال+
 .والل?a ب. سع( وغ?�ه�,  ح��فة ال�ع*ان 

 
 :مcلفاته

 .كHاب ال*��(, كHاب ال�?� , كHاب ال*�ائل في الفقه , كHاب ال��. في الفقه 
وح�i kل َم. ح�له �أنه , وh�i ل� ی�Hدد أو یها�ه , وم�اجهHه مع إبي الSJاس ال�فاح م�ه�رة 

�ه تn)R له وه� في ذروة ��lه وKنRHاراته , سُ�قlع رأسه oل*?. األم��?. ع��ات , ل�ل م. ال*Hوق( ق
 .اآلالف وفXH به� فoHا ال ُ-Rَ(َّق

 
الVی. ُ-قه�ون ب�lSه� وس�ء , ورح*ة ال�اس ومtى ناص+ا حازما واض+ا لل+�ام م. أجل الع(ل 

 .إداراته� لل(ولة
 

 �وُ�قال , وiانx رسائله ال0ل�غة الHي ب�ع بها ذات أث� 0i?� في ت�ج�ه أنuار ال+�ام وردعه� وت�0?هه
وiان شف�عا رح�*ا إن�ان�ا في رؤ�Hه وت�اصله , أن أ�ا جعف� ال*��Rر iان -+Hفy ب�سائله و���Hش( بها 

 .}��فع لغ?� ال*�ل*?. و�Vود ع. حق�قه�, مع ال+�ام 
 

وال , ما یه*�ا في األوزاعي أنه ق(م ق(وة رائعة ل*ع�ى أن -��ن الف��ه مH*��ا �عل*ه ومSاد| دی�ه 
�ا الV\ صار لoل �iسي ف��ه -�ّ�غ مآث*ه , -Mاف أح(ا مه*ا ت�0ّ8 وت�ل{ �وما أح�ج�ا ألم[اله في زم

 .في ج?��ه أم�اال -��قها م. ال�عk ما دام -tع, و��ّوج ل�8ره وف�اده 

أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو  
 -  88(بن ُيحمد األوزاعي  

إمام بيروت  . هجرية) 157
وسائر بالد الشام والمغرب  

وإمام العيش  , واألندلس  
ولمواقفه  , المشترك في لبنان  

الحازمة مع الخليفة أبو جعفر  
المنصور دورها في حماية  
.اآلخرين

د نهاية الدولة األموية وقيام  شه
عاصر خلفـاء  , الدولة العباسية  

بني أمية منذ الوليد بن عبد  
والعباسية أبو العباس  , الملك  

السفـاح وأبو جعفر المنصور

مواجهته مع إبي العباس السفـاح  
وكيف لم يتردد أو  , مشهورة  

وحسب كل َمن حوله بأنه  , يهابه  
لكنه تصدى له  , سُيقطع رأسه  

في ذروة بطشه وإنتصاراته    وهو

مضى ناصحا حازما واضحا للحكام  
, من أجل العدل ورحمة الناس  

الذين ُيقهرون ببطشهم وسوء  
إداراتهم للدولة
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-ع� الف�اد , فإذا ف�(وا وت*لق�ا لل�oاسي , إن للفقهاء دوره� في ص�اعة ال+�اة األفtل في مH8*عات�ا 

 � .وت�(ح� ال+�اة في أق�0ة األم� �ال*��o وال�هي ع. ال*ع�وف, والuل
 

� ال+�اة , فعلى الفقهاء اإلقH(اء �األوزاعي وأم[اله ��H�ي تoار\ لt+ع?( األمة ج�ه� وج�دها الH�وت!! 
  

إن للفقهاء دورهم في صناعة  
, الحياة األفضل في مجتمعاتنا  
, فـإذا فسدوا وتملقوا للكراسي  

وتندحر  , يعم الفساد والظلم  
األمر بالمنكر  الحياة في أقبية  

والنهي عن المعروف

  !!رَّاءـــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــزكريو  ـــــــــــــــــأب
  

لقk , ه��8ة ) 207- 144(أب� ز��iا -+?ى ب. ز�اد ب. م��uر ب. م�وان األسل*ي ال(ل�*ي ال�oفي 
 .أو ل�Mا�ة الف�و و��عه, �الفّ�اء ألنه iان -ف�\ الoالم 

 .في ال�oفة وت�في في �غ(اد أو في ���قه إلى م�ة ول(

 

-�[� م. ال�وا-ة وال�قل و�قف على دقائ� اللغة , ن+�\ �iفي مlلع على عل�م ال�+� واللغة واألدب 
وه� الV\ أقام ب��ان ال*Vهk ال�oفي في ال�+� وأرسى دعائ*ه �ع( أن ب(أه ,  واإلخHالفات ال�Rت�ة 

 .الo�ائي

 

 "أم?� ال*cم�?. في ال�+�: "�هإمام الع���ة ولق0

ل� ل� -�. ألهل -غ(اد وال�oفة ", " ألن الف�اء لRMها وضlSها, ل�ال الف�اء ل*ا iانx ع���ة : " قال�ا }�ه
وiان الف�اء -*?ل ", " م. عل*اء الع���ة إال الo�ائي والف�اء لoان له� به*ا اإلفMHار على ج*�ع ال�اس

 ".شوiان ش(ی( �لk ال*عا", " لإلع�Hال

 

 "كل م�ألة واف� إع�ابها مع�اها ومع�اها إع�ابها فهي ص+�+ة: "م. أق�اله

�فاتهRادر في الق�آن , ال*عاني , ال+(ود : مR*اء , ال)Hة في الق�آن , ال�قف واإلب��]Hآلة , ال8*ع وال
 kاتoر وال**(ود , ال*فاخ� , ال�Rال*ق , aنcوال �iV*ق� , األ-ام والل�الي وال�ه�ر , ال� .ص وال**(ودال*

كان أحفy ال�اس ل��ادر , م�(ل ب. علي , B�T ب. ال���ع , ی�نB ب. حk?0 , الo�ائي :أساتVته
 .الo�ائي

 

والV\ أم�ه بHأل�h ما -8*ع �ه أص�ل , ) لق. أب�اءه ال�+�(وiان على إتRال �ال�ش?( و�ال*أم�ن 
 . س�H?.الV\ أماله في ) ال+(ود(فoان Hiاب , ال�+� وما س*عه م. الع���ة 

 

اب� جعف� دمحم ب. , دمحم ب. ع0(هللا , هارون ب. ع0(هللا , دمحم ب. ال8ه� , سل*ة ب. عاص� : تالمVته
 .ع*� ب. ��?� وغ?�ه�, أب� ع0(هللا ال�lال , قادم 
 

فأخ�جها م. م�ادی. ت(ا��اتها إلى , هVا إمام الع���ة الV\ ب�ز في زم. iان أع(اؤها -�H(ون عل?ها 
, م*ا -�?� إلى أن الع���ة تل( أدواتها ال(فا��ة ومهاراتها الHع0?��ة الH[����ة , وKش�اقها ال�ا�ع آفاق تألقها 

  .الHي تع�0 ع. ح?��Hها وق(رتها على ال*�اكSة ال+tار�ة ال*lلقة

أبو زكريا يحيى بن زياد بن  
منظور بن مروان األسلمي  

- 144(الدليمي الكوفي  
نه  لقب بالفرّاء أل, هجرية  ) 207

أو لخياطة  , كان يفري الكالم  
الفرو وبيعه

نحوي كوفي مطلع على علوم  
يكثر من  , النحو واللغة واألدب  

الرواية والنقـل ويقف على  
دقـائق اللغة واإلختالفـات  

وهو الذي أقـام بنيان  ,  الصوتية  
المذهب الكوفي في النحو  
وأرسى دعائمه بعد أن بدأه  
الكسائي

لوال الفراء لما كانت  : " قـالوا فيه
ألن الفراء لخصها  , عربية  
لو لم يكن ألهل  ", " وضبطها

يغداد والكوفة من علماء  
العربية إال الكسائي والفراء  
لكان لهم بهما اإلفتخار على  
جميع الناس

هذا إمام العربية الذي برز في  
زمن كان أعداؤها يشتدون  

فـأخرجها من ميادين  , عليها  
اعياتها إلى آفـاق تألقها  تد

 وإشراقها الساطع
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  !!امــــــــــــــــــــو تمــــــــــــــأب
 

ول( في ق��ة جاس� م. ق�n ح�ران ,  ه��8ة )231-  188(, حk?0 ب. أوس ب. ال+ارث الlائي 
 , ���ر�ة

� وق(مه على شع�اء زمانه RHق(مه ال*عHسKو , .?H�مات �ع( وفاة و ,  وت�لى ب��( ال*�صل ألقل م. س
� �أر�عة س��ات RHة, ال*ع� .وق0ل وفاة ال�اث� ��

. م*ا -�?� إلى وج�د عالقة ب?�ه*ا,  ه��8ة )  218 - 170(وفي دی�انه قRائ( -*(ح ف?ها ال*أم�ن 

 . وال*ع�وف ع�ه iان -+فy أر�عة ع�� ألف أرج�زة م. أراج?� الع�ب غ?� القRائ( 

x قRائ(ه ل��وحات مHع(دة م. ق0ل أسا�?. اللغة وال�0ان وتع�ض, وه� أدیk وم. ف+�ل ال�ع�اء 
 .كالk?lM ال���0H\ وغ?�ه

, نقائ� ج��� واألخlل , مHMار أشعار ال�Sائل , ف+�ل ال�ع�اء و دی�ان ال+*اسة : وم. تRان�فه 
 .دی�ان شع�, ال�ح��ات 

��عة ألنه إنHهج مS�Vا ج(ی(ا في ال�ع� Hان �ع?(, ول�ع�ه دراسات نق(-ة مoف  kال*عاني غ��
 .وسS0ا �إث�اء اللغة الع���ة وت���l مف�داتها وأسال?k الHoا�ة بها, مل?�ا �الSlاق وال8�اس , اإلسHعارات 

وص(ح ص�ته في آفاق , وُ�ع( أب� ت*ام ث�رة مع�}�ة وم��Sة شع��ة نادرة زع�عx أرiان ال�ع� الع��ي 
فع�0ّ ع. ج�ه�ها وم�lلقاتها ال+tار�ة , ال+tار\ وهي في أوج ق�تها وذروة إنlالقها , ال(ولة الSJاس�ة 

 .الV\ ی�Hاف� وما وصلx إل�ه م. م8( اإلب(اع,  ��ع�ه 

 �RHي -*(ح بها ال*عHائ( الRح ع*�ر�ة , ول(-ه الع(ی( م. القHي قالها �ع( فHته ال)?Rوأشه�ها ق ,
 :والHي مlلعها

kHoاًء م. الSأص(ق أن h��ال 

 kفي حّ(ه ال+( ب?. ال8( واللع

 والعل� في شهk األرماح المعة

kعة ال�هS�ال في ال .?��*Mب?. ال 

.... 

� ح�اته في الع�اق �*(ی�ة سام�اء uى أب� ت*ام معtوق( أم , V�� مRHوعلى األرجح أنه راف� ال*ع
 .وه� الV\ قّ(م ال�H+S\ إلى ب?x الMالفة الSJاس�ة وأجازه, ب(ا-ة خالفHه حHى وفاته 

وأ��ه ق( أن�( قR?(ته ال*�ه�رة في , وال دراسات ع. ح�اته ف?ها , في سام�اء  وال ی�ج( ما -�?� إل�ه
 .لo. الSع� ی�جح أنها في م�ان آخ� أث�اء الع�دة م. ال+*لة, ع*�ر�ة ��ام�اء 

 .ت�فى في ال*�صل أث�اء ت�ل�ه ل��0(ها في زم. ال�اث� 

وأسه� في ت(و�. , ا مH*?�ا وف�oا م�?�ا فأث�اء ع*�ه القR?� أنHج شع� , أب� ت*ام �اه�ة نادرة ال ت�oHر 
� , أح(اث دولة ذات �iان سام� RHان ی�اف� ال*عi ��Sه وأمام , ففي ع*� م�ائ(ه �*8الRق )��و�
 .جهابVة اللغة والعل� والف�o والفقه

  !!فأ-ة م��Sة و�اقة إب(ا��ة iانx تMHل� في دن�اه؟

أبو تمام حبيب بن أوس بن  
-  188(, الحارث الطائي  

ولد في قرية  ,  هجرية  )231
جاسم من قرى حوران بسورية

ُيعد أبو تمام ثورة معرفية  
وموهبة شعرية نادرة زعزعت  

وصدح  , أركان الشعر العربي  
, صوته في آفـاق الدولة العباسية  

وهي في أوج قوتها وذروة  
فعّبر عن  , إنطالقها الحضاري  

جوهرها ومنطلقـاتها الحضارية  
افق وما  الذي يتو ,  بشعره  

وصلت إليه من مجد اإلبداع

أمضى أبو تمام معظم حياته في  
وعلى  , العراق بمدينة سامراء  

األرجح أنه رافق المعتصم منذ  
وهو  , بداية خالفته حتى وفـاته  

الذي قّدم البحتري إلى بيت  
الخالفة العباسية وأجازه

, أبو تمام ظاهرة نادرة ال تتكرر  
نتج شعرا  فـأثناء عمره القصير أ

وأسهم في  , متميزا وفكرا منيرا  
تدوين أحداث دولة ذات  
كيان سامق

 

:إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-MaKassabu1.pdf    

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-MaKassabu1.pdf   
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  روابط ذات صلة
*******************   

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

***   ***   *** 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
  

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3@

  

*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  معا نرقى بانساننا، فترقى اوطاننا، وترقى امتنا
 

***   ***   *** 

  " نفسانيـة بصائـر"  مجلـة
  النفــــس وطب علـــوم في العربية المستجدات مجلة

����� 34  / 
��  )  دد خاصع (   2021  - 

  قراءات سيكولوجية  ... الثورات العربية المكلومة: الملف  
  الدكتور أحمد العش: المشرف   

 )فرنسا/ تونس  (  ياننفس ومعالج نفسي طبيب
  

  )1202فيفري   28( االعمال لقبول أجل أخر

  2021التونسية  العاشرة للثورة  يصدر بمناسبة الذكرى  
  الشبكة بريد والى العدد   على ريد المشرفين  كل  من ب الى االعمال بالتزامن   ترسل

ah.eleuch@gmail.com 
arabpsynet@Gmail.com 

  

  


